
Faixas para a Conferência Internacional de Língua Chinesa de 2018  

A meta da restauração do Senhor é produzir o novo homem  

(um homem coletivo, universal) 

 para cumprir o propósito eterno de Deus. 

A chave para a existência prática do novo homem  

(se despojar do velho homem e se revestir do novo homem) 

é ser renovado no espírito da nossa mente. 

Temos de tomar Cristo como nossa pessoa, crescer Nele em todas as coisas 

e aprender Cristo assim como a realidade está em Jesus,  

para o viver coletivo do novo homem. 

Ao sermos governados pela paz de Cristo e habitados pela palavra de Cristo 

ao perseverarmos em oração, Ele nos satura e substitui Consigo mesmo 

até todas as nossas distinções naturais terem sido eliminadas 

e nos tornarmos o novo homem em realidade.  

 

 



Esboço das mensagens para a 
Conferência Internacional em Língua Chinesa 

16 a 18 de fevereiro de 2018 

TEMA GERAL: 
A META DA RESTAURAÇÃO DO SENHOR: 

PRODUZIR O NOVO HOMEM  

Mensagem Um 

Nossa necessidade urgente de ter 
a visão da igreja como o único novo homem 

Leitura bíblica: Pv 29:18a; At 26:19; Ef 2:15-16; 4:24; Cl 3:10-11 

I. Nos últimos dias desta era, antes de o Senhor retornar, temos de ter a visão do 
único Corpo e do único novo homem – 1Co 12:12; Ef 2:15; 4:4, 24: 

A. Na Bíblia, visão denota uma cena extraordinária; refere-se a um tipo especial de 

visão (uma visão gloriosa, interior) e ao cenário espiritual que vemos da parte de 

Deus – Pv 29:18a; At 26:19; Ez 1:1; Dn 7:1, 9-10, 13-14: 

1. A visão celestial nos governa, restringe, controla, direciona, preserva, revoluciona, 

nos mantém na unidade genuína e nos dá ousadia para prosseguir – Pv 29:18a. 

2. Sob a visão celestial somos direcionados para o destino de Deus e nossa vida é 

controlada segundo a economia de Deus – Fp 3:13-14; 1Tm 1:4. 

B. Por fim, a Bíblia fala da igreja como o novo homem – Mt 16:18; Ef 1:22-23; 2:15; 

4:24; Cl 3:10-11: 

1. Como o novo homem, a igreja é uma pessoa coletiva e precisa de Cristo não so-

mente como sua vida, mas também como sua pessoa – Ef 3:17a; 4:24; Cl 3:4, 10. 

2. Para a existência prática do novo homem, todos precisamos tomar Cristo como 

nossa pessoa – Ef 3:17a. 

II. A igreja é o novo homem para cumprir o propósito eterno de Deus – Ef 1:9, 
11; 3:11; Rm 8:28; Ef 2;15-16; 4:22-24: 

A. A intenção de Deus ao criar o homem era ter um homem coletivo para expressá-Lo 

e representá-Lo – Gn 1:26: 

1. Deus criar o homem em Gênesis 1 é uma figura do novo homem na nova cria-

ção de Deus; isso significa que a velha criação é uma figura, um tipo, da nova 

criação – Ef 2:15; 4:24. 

2. Deus criou o homem à Sua própria imagem e, então, deu ao homem Seu domí-

nio – Gn 1:26. 

3. Por fim, a igreja como o novo homem é o homem coletivo na intenção de Deus – 

Cl 3:10. 

B. A Bíblia revela que o novo homem é um homem coletivo, universal – Ef 2:15; 4:24: 

1. Nós, os crentes em Cristo, somos todos um com Cristo para sermos o novo ho-

mem; assim, todos somos partes, componentes do novo homem coletivo – Cl 

3:10-11. 

2. O novo homem é um homem-Deus coletivo, a somatória de todos os homens-Deus 

– Ef 2:15; 4:24. 

III. O novo homem foi criado por meio da morte de Cristo na cruz – Ef 2:15-16: 
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A. O novo homem foi criado por Cristo com dois tipos de materiais: o homem criado e 

redimido e o elemento divino; na cruz, Cristo colocou esses dois elementos juntos 

para produzir um novo homem – Ef 2:15. 

B. Se não estivéssemos em Cristo, não poderíamos ter sido criados em um novo ho-

mem, porque em nós mesmos, não possuímos a essência divina, que é o elemento 

do novo homem – Ef 2:15: 

1. Somente na essência divina e com ela fomos criados como o novo homem; somen-

te é possível ter essa essência em Cristo.  

2. No novo homem, Cristo é tudo porque Ele é a essência com a qual o novo ho-

mem foi criado; portanto, o novo homem é Cristo – Cl 3:10-11. 

IV. O novo homem é Cristo constituído em nós – Cl 3:10-11: 

A. O Cristo que habita em nós é o constituinte do novo homem – Cl 1:27; 3:11. 

B. Ao experimentarmos e desfrutarmos o Cristo todo-inclusivo, Ele é constituído em nós 

e nos tornamos o novo homem – Cl 1:12-13; 3:10. 

C. No novo homem, Cristo é todos os membros e está em todos os membros – Cl 3:11. 

D. A única maneira de Cristo ser tudo e em todos no novo homem é Ele ser constituí-

do em nós – Gl 4:19; Ef 3:17a. 

V. A meta da restauração do Senhor é produzir o novo homem – Ef 2:15; 4:22-24; 
Cl 3:10-11: 

A. O que o Senhor tem feito em Sua restauração hoje é produzir o novo homem com Ele 

mesmo como a vida, pessoa e constituinte – Ef 3:17-19; Cl 3:4, 10-11. 

B. O Senhor quer mostrar a Satanás que Ele pode produzir e gerar o novo homem a 

partir de todas as línguas e povos entre as nações; isso não é um movimento exte-

rior: é o próprio Cristo em nós como nossa vida, pessoa e constituinte – Ap 5:9-10; 

Ef 3:17; Cl 3:4, 10-11. 

C. O único novo homem introduzirá o reino de Deus e trará Cristo, o Rei, de volta à 

terra – Ap 11:15. 

VI. Agora é a hora de Deus cumprir o Seu propósito: aperfeiçoar o novo homem, 
que virá à plena existência na terra – Ef 4:24: 

A. A situação do mundo foi gerada visando produzir o novo homem; tudo o que o Se-

nhor está fazendo na era presente visa introduzir a existência prática do novo ho-

mem. 

B. Quando o novo homem estiver maduro e aperfeiçoado, será a hora de o Senhor vol-

tar, e o novo homem maduro e aperfeiçoado será a noiva – Ef 4:12-13; Ap 19:7. 

C. “Hoje tudo está maduro, pronto e preparado para o novo homem ser produzido. 

Temos de ver onde estamos. Estamos no final dos tempos e essa é a época mais crí-

tica. Essa é a época certa para a restauração do Senhor. Nossa visão deve ser am-

pliada” (The One New Man, p. 26). 

D. “O Senhor hoje está fazendo essa obra na terra, e essa é a meta da restauração do 

Senhor hoje” (One Body, One Spirit, and One New Man, p. 101). 


